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Nội dung

Hệ đào tạo chính quy
Cao đẳng/Trung cấp chuyên nghiệp

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục
chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên
nghiệp, trung học nghề và tương đương; đáp ứng các qui
định về sức khỏe và các điều kiện dự thi khác theo Qui
chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã tham dự kỳ thi tuyển
sinh đại học/cao đẳng hệ chính qui và đạt điểm chuẩn
trúng tuyển do Trường qui định.

II

Điều kiện cơ sở vật chất Nhà trường có 6 phòng máy được trang bị hiện đại, đảm
của cơ sở giáo dục cam bảo 01máy/sinh viên, với 40 máy/phòng.
kết phục vụ người học Có thư viện rộng rãi thoáng mát.
(như phòng học, trang
thiết bị, thư viện,....)

III

Đội ngũ giảng viên

IV

Các hoạt động hỗ trợ học - Hệ thống cố vấn học tập.
tập, sinh hoạt cho người - Hệ thống hỏi đáp trực tuyến/trực tiếp với giảng viên
học
phụ trách môn học.
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- Hệ thống cung cấp tài liệu tham khảo online , thư viện
online.
- Các câu lạc bộ học thuật: Olympic Tin học, MOS,
CISCO.
- Các hoạt động thể thao văn hoá, hoạt động xã hội của
đoàn Khoa.
Yêu cầu về thái độ học - Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các
tập của người học
qui định của tổ chức làm việc;

- Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác
phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc;

V

- Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp;
- Có thái đúng đắn về nghề nghiệp, biết trân trọng người
lao động, các ngành nghề trong xã hội và có lòng yêu
nghề.
- Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.
- Có phẩm chất chính trị tốt, ý thức tổ chức kỷ luật, tác
phong làm việc khoa học, nghiêm t úc, có đạo đức nghề
nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, làm việc theo
nhóm và khả năng giao tiếp.
- Có ý thức học hỏi vươn lên, trau dồi năng lực để hoà
nhập với trình độ chung về công nghệ thông tin của khu
vực và thế giới.
Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng
cao trình độ.
VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, trình độ ngoại ngữ
đạt được

1/ Về kiến thức:
- Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở
ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Hệ thống
thông tin.
- Được trang bị các kiến thức chuyên sâu về Hệ thống
thông tin để phân tích, mô phỏng các nghiệp vụ về
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và các kỹ thuật
liên quan đến ngành hệ thống thông tin (Quản trị cơ
sở dữ liệu, công nghệ web, phát triển mã nguồn mở ...)
- Được trang bị nhiều hơn các kiến thức hiện đại,
chuyên môn sâu cho phép sinh viên tốt nghiệp ra
trường có thể nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu về
hoạt động công nghệ thông tin của xã hội cũng như
tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Hệ
thống thông tin trong tương lai.
- Có kiến thức tham dự các kỳ thi để đạt các chứng chỉ
quốc tế như ITE, MCAP, MCDBA.

2/ Về kỹ năng:
a) Kỹ năng cứng
- Được đào tạo kỹ năng thực hành cao trong hầu hết
các lĩnh vực của Hệ thống thông tin;
- Có khả năng hỗ trợ hoạch định các thông tin cần thiết
trong hệ thống thông tin, nắm vững và sử dụng thành
thạo các công cụ hỗ trợ trong phân tích, thiết kế, quản
trị các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MS SQL Server,
Oracle, MySQL).
- Có khả năng xây dựng, cài đặt, bảo trì, phát triển, bảo
mật và quản lý các hệ thống thông tin.
b) Kỹ năng mềm
- Được trang bị tốt kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng soạn thảo văn bản, thuyết
trình và chia sẻ thông tin;
- Có thể sử dụng ngoại ngữ để đọc, tra cứu tài liệu, giao
tiếp, có thể hoà nhập nhanh với cộng đồng công nghệ
thông tin khu vực và quốc tế sau khi ra trường.
VII

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân cao đẳng ngành Hệ thống
Vị trí làm việc sau khi tốt
thông tin có thể đảm nhiệm:
nghiệp ở các trình độ
- Phân tích viên hệ thống, lập trình viên;
- Quản trị viên cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin;
- Quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan, xí nghiệp;
- Đào tạo, hướng dẫn khai thác và triển khai hệ thống
thông tin một cách hiệu quả;
- Quản lý dự án trong các hướng ngành xã hội, giáo
dục điện tử (elearning), thương mại điện tử (ecommerce)…;
- Giảng dạy ở các trường phổ thông.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2013
Hiệu trưởng
(Đã ký)
PGS.TS Nguyễn Tác Anh

